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ELŐTERJEsZTEs
A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság z}|s.januar 26-i tilésére

Táľgy:Tulajdonosi hoz.zájárulás a Budapest VIII. keriilet L"oou.do da Vinci u.39. szá.
mrĺ ingatlan vízbekiitésének megszíĺntetéséhez
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Készítette: Szabó Endre
A napiľendet nyilvános tilésen kell tĺĺľgyalni.
A döntés elfo gadás áho z e gy szeru szav azattobb sé g szfü séges
Melléklet:
1. Kérelem
2. He|yszínrajz

Tiszelt Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság !

I. Tényállás és a diintés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Fővaľosi Vízművek Zrt. - a Cordia City Garden Kft. szolgá|tatás megrendelése alapjan _

kéľelmet nyújtott be Budapest VIII. keľület Leonaľdo da Vinci u. 39. szám (}ľsz:36278) alatti
ingatlan NA 25-ös vízbekcités megszűntetésének közteriileti munkáihoz sziikséges tulajdonosi
hozzáj aru|ás me gszerzé s e érdekében ( l . szźlmt melléklet).

A Fővaľosi Vízművek ZÍt. a szfüséges közmíiegyeztetéseket lefolytatta. A megszűntetendő
NA 25-ĺis mérettĺ bekötés egy lxl m-es nyílt munkagödörben, a köZűti forgalom a munkagö-
dör elkorlátozása mellett, az tftpźiya 3,5 m-es szélességében t<ĺrténő fenntaľtiĺsa mellett
töľténik (2. szźmű melléklet).

A kéľelemben jelzett és a dokumentációban rész|etezett érintett építési terület a Józsefuaľosi
onkoľmanyzat tulajdonában źiI, így a létesítéshez szfüséges a tulajdonos onkormányzatunk
tulaj do no si hozzáj fu u|ása.

il. A beteľjesztés Índoka

Aze|őterjesztés targyźtbanadöntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásk<jre.

nI. A diintés célja' pénzĺigyi hatása

A kivitelezések közteľiileti megindításźűloz szfüséges a fulajdonos Önkormányzat fulajdonosi
hozzájáru|ása.

A tulaj dono si dĺinté snek onkorm źny zatuĺlkat érintő p éĺ:v:tlgý hatás a ninc s.





Iv. Jogszabályi kłirnyezet

Budapest Józsefuárosi onkormtnyzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáľól szóIó 6612012. (XII.13.) ĺinkormányzati renđelet I7. $ (1) bekezdés e) pontján,
valamint a Budapest Fővaros VIII' kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselőtestület és

Szervei Szervezeti és Műköđési SzabáIyzatárő| sző|ő 3612014. (XI.06.) oltkormányzati
rendelet 7. szźlmll' mellékletének 1.4.5. pontjan alapul, ami a Yárosgazđálkodási és Pénzügyi
Bizottsóg dĺjntósót lchctővé teszi.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajđonosi hozzźljáľulásra vonatkozó
döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. tulajdonosi hozzźĄárulását adja a Cordia City Garden Kft. megbízásából eljaró Főváro-
si Vízművek Zĺ. tészére a Budapest VIII' kerület Leonaľdo da Vinci u. 39. szám
(hĺsz: 36278) alatti ingatlan NA 25-ös vízbekötés megszűntetésének kcjzterületi mun-
kźl1hoz, a bontással és burkolatbontással éľintett járda- és útpályaszakasz helyreállítási
kötelezettsége mellett az a|ábbi feltételekkel és kikotések mellett:

a. jelen tulajdonosi hozzájáĺulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az épités.
hez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyekbeszęrzése alól,

b. aberuházőnak (épíťtetőnek) akozutkezelői és munkakezdési (brľkolatbontási)
hozzájtrulást a vonatkozó rendelet (I9l1994. (V.31.) KHVM rendelet) szęrinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaros VIII. kerület Polgáľmesteri Hiva-
tal Hatósági ÜgyosztźiyátőI, valamint Építésiigyi Irodájától előzetesen meg
kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. az eĺgedé|yes koteles a munkiĺk (helyreállítás) elkészĹiltéró| a kcizterĹilęt keze-
lőjét és tulajdonosát írásban értesíteni,

d. jelentulajdonosi hozzájárulás csak azengedé|yezó szervek. szakhatóságok elő-
írásainak maradéktalan betartásźna|, a döntés napjától számitott 1 évig érvé-

nyes.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. január f6.

A dontés végrehajtását végző szewezeÍí egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügy-
osńáIy

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javaslata a közzététe| mőďjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon
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Mérntikszolgálati osáály
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{1325 Budapest, Pf. 355)
U gýntézö:Weiner Viktor
Telefon: 465-2412
E-rnaĺl: viktor.weĺner@vizmuvek.hu

Táľgv: közútkezelői és tu|aidonosi hozzáiáruĺás kéÍÉse

Bp'' Vłl|. keľ. Leonaľdo da Vinci utca 39. sz. 36278 hrsz..ú ingatlan m€g|évő vízbekötésének
megszüntetéséhez

Kérjük' hęy a tárgý vízbekötés megszüntetéséhez - a csatolt tervdokumentáció a|apján - a íenti tárgyu
ĺétesítményre a tu|ajcionosi _ és ktjzútkezelÖi hozzajárulásukat kiadni szíveskedjék.

pId. He|yszínrajz
p|d. Műszaki |eírás
pld. Forgalomtechnikai terv
plci. Közműegyeztetett helyszĺnrajz

Budapbst' 2015. január í3'
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2. sz. melléklet
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Meglévővĺzaa

T erv ezett vĺzbe kötés etvág ás

Védőkalát, nunkagödör
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Bp., Vlll, ker, Leonardo da Vinei uta 39, sz, 36278 hnz,.ťl

ingatlan nEtévő vÍzbekotés elvágán
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